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الساعة السابعة صباحاً بتوقيت نيويورك  2122تشرين الثاني/نوفمبر  2يحظر نشر هذا البيان قبل 

 والساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت غرينتش
 

 

 

 

 

 

 

إجراءات جريئة  تحتاج : البلدان العربية1122تقرير التنمية البشرية 

 لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية
 

 

 نمية البشرية في المنطقة العربية عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسين وبين األجيالتقّدم الت
 

 

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية إجراءات جريئةة  –1122تشرين الثاني/نوفمبر  1كوبنهاغن، 

لبشرية لهذا العةام الةذي يطلقةا، اليةوم، لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية، هذا ما يؤكده تقرير التنمية ا

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 

وهةةذا التقريةةر ال ةةادر بعنةةوان ةاواةةتدامة واإلن ةةاضل مسةةتقبل  ف ةةل للجميةة ة 

يت من دعوة إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية البشةرية المن ةفة للجمية ، و لة  

 احة للفئات المهمشة. بالحد من الفوارق بين الجنسين وتواي  الفرص المت
 

كما يتناول التقريةر التحةديات البيئيةة، ويت ةمن دعةوة إلةى إيجةاد م ةادر تمويةل  

 جديدة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحّول إلى الطاقة المتجّددة. 
 

وتقول هلةن كةكرك، مةديرة برنةامج األمةم المتحةدة اإلنمةائي فةي بدايةة التقريةر إن 

ي تحقيق اإلن ةاض فةي الح ةول علةى إمةدادات الطاقةة المتجةّددة ةاواتثمارات ف

وإمدادات المياه وخدمات ال رض ال حي وخةدمات ال ةحة اإلنجابيةة تسةهم فةي 

 تحقيق اواتدامة البيئية والتنمية البشرية على حد اواء.ة 
 

 أنماط متباينة في التنمية البشرية

عوام األربعةين الماضةية فةي الةدخل والتعلةيم وال ةحة، وهةي األبعةاد لقد حققت البلدان العربية تقّدما مطّرداً في األ

التي يقيسها دليل التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج األمم المتحدة، ويجري على  اااةا ترتيةب البلةدان  كةل عةام  

 حسب ما تحقق من إنجازات في هذه األبعاد.  
 

والمغةةرح حلةةت جميعهةةا بةةين البلةةدان العشةةرة األولةةى التةةي  فُعمةةان والمملكةةة العربيةةة السةةعودية وتةةون  والج ائةةر

، فةي طليعةة البلةدان العشةرة 2791 حرزت  كبر تقّدم في ترتيب دليل التنمية البشةرية، بينمةا حلّةت ليبيةا، منةذ عةام 

 التي حققت تقدماً في األبعاد غير المت لة بالدخل من دليل التنمية البشرية.
 

بشةرية فةي البلةدان العربيةة يظهةر تفاوتةاً فةي  نمةاط التنميةة البشةرية بةين بلةد و خةر.  غير  ن مستوى دليل التنميةة ال

( جميعهةا حلّةت 22( والبحةرين )فةي المرتبةة 09( وقطر )فةي المرتبةة 01فاإلمارات العربية المتحدة )في المرتبة 

لتنميةة البشةرية.  مةا في المجموعة األولى من المجموعةات األربة  التةي ت ةنف ضةمنها البلةدان فةي ترتيةب دليةل ا

( فحلّةةت فةةي المجموعةةة 212( والةةيمن )فةةي المرتبةةة 261( وجيبةةوتي )فةةي المرتبةةة 267السةةودان )فةةي المرتبةةة 

 األخيرة من ترتيب دليل التنمية البشرية.  
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 لّة. بلداً عربياً واألرض الفلسطينية المحت 27بلداً وإقليماً، منها  289ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام 
 

وخكفاً لما شهدتا المناطق النامية األخرى، اجلت البلدان العربية تحّسناً كبيةراً فةي دليةل التنميةة البشةرية فةي  ةل 

  نظمة تخ   للرقابة المرك ية. 
 

وم  ةالربية  العربةية ومةا يتيحةا مةن فةرص جديةدة لتمثيةل الجمية  فةي الحكةم، يةرى تقريةر التنميةة البشةرية لعةام 

الديمقراطيةةة العربيةةة مقبةةل علةةى نهايةةة مفاجئةةة،  تفسةة  المجةةال  مةةام  تواةةي  حريةةات الشةةعوح   ن ةلغةة  2122

 وإمكاناتها الفعلية في جمي   نحاء  المنطقة.ة

 

 لفوارق بين الجنسين وبين األجيالا

ألجيةال، يُكحظ في التقرير  ن تقّدم التنمية البشرية في المنطقة عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسةين وبةين ا

 هذه الفوارق التي  ّججت مشاعر السخط في صفوض القواعد الشعبية في  مختلف البلدان العربية. 

 

وكان في ةالربي  العربية دليل إضافي على الفوارق الشااعة بين الجنسين وبين األجيال.  فالتقرير يشةير إلةى  ن 

شةرين، و ن معةّدل البطالةة بةين الشةباح يفةوق ن ف اكان البلدان العربية هم مةن الشةباح دون اةن الخامسةة والع

 بكثير المتواط العالمي. 

 

وو ت ال ال ةغوط تُمةارع علةى  2122ففي م ر، حيث تغيّر الحكم تحت وطأة التحّركات في الشارع في  وائل 

ة فةي المائة 21السلطة التي تسلّمت زمام األمةور فةي هةذه المرحلةة، ت ةل نسةبة الشةباح العةاطلين عةن العمةل إلةى 

تقريباً، وهةم مةن خريجةي الجامعةات الةذين لةم يسةتطيعوا إيجةاد فرصةة عمةل بةدوام كامةل، وفةي تةون  حيةث كةان 

 في المائة وفقاً للتقرير.  01الثوار م در إلهام ةللربي  العربية تبلغ هذه النسبة  

 

طقةة متةأخرة عةن منةاطق وعلى الرغم من األداء اوقت ادي الجيّد الذي اةجلتا بلةدان عربيةة عديةدة، و تة ال المن

  خرى في تمكين المر ة. 

 

وعلةى الةرغم مةةن التقةّدم الةةذي  حرزتةا المةةر ة العربيةة فةي األعةةوام الماضةية، و تةة ال تعةاني مةةن تةدنّي التح ةةيل 

 العلمي ومن انخفاض المشاركة في القوى العاملة حيث و ي ال متواط المنطقة ن ف المتواط العالمي. 

 

لتحليل مشاركة المر ة في القوى العاملة وفةي  2121ارق بين الجنسين الذي ااتُحدث في عام وبااتخدام دليل الفو

المجال السيااي، وتح يلها العلمي وحقوقها في اإلنجاح، يت    ن اليمن يحّل في  خر الترتيةب العةالمي  ي فةي 

 . 226المرتبة 

 

البلةدان التةي اةجلت  بين ( من228ان )في المرتبة ( والسود201كما تعتبر المملكة العربية السعودية )في المرتبة 

( ترتيةةب بلةةدان 08 ضةةعف  داء مةةن حيةةث إن ةةاض الجنسةةين.  وتت ةةّدر اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة )فةةي المرتبةةة 

( وتةون  22المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين بف ةل عامةل ال ةحة والتعلةيم، تليهةا البحةرين )فةي المرتبةة 

 (. 21)في المرتبة 

 

   ة على مستويات مختلفةتحّديات بيئي

تواجا بلدان المنطقةة مجموعةة مةن التحةّديات البيئيةة تسةتحق األولويةة فةي اوهتمةام والمعالجةة حسةب هةذا التقريةر 

الذي يؤكد  ن التحّديات البيئية، ومنها التلّوث في المدن وتدهور األراضي وش  المياه، يمكن  ن تتفاقم بفعةل تغيّةر 

 المناخ. 
 

 في المائة من الفقراء فيها من الش  الشديد في المياه.  61لمنطقة العربية  شّد مناطق العالم قحكً، وتعاني نسبة فا
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وحسةةب دليةةل التنميةةة البشةةرية، تسةةتهل  اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة وقطةةر والبحةةرين والمملكةةة العربيةةة السةةعودية 

ينمةةا يبلةةغ اواةةتهكك فةةي األردن والجمهوريةةة العربيةةة كميةةات مةةن الميةةاه تفةةوق بأضةةعاض معةةّدوت اواةةتدامة، ب

 السورية حد إجهاد الموارد المائية المتجّددة، وهذا يسهم في تأجيج التوتر بين البلدان العربية والبلدان المجاورة.  
 

لبيئةة التةةي  جريةةت لحسةاح دليةةل التنميةة البشةةرية، تحةةّل البلةدان العربيةةة فةةي ووفقةاً للمسةةول العالميةة العامةةة حةةول ا

الترتيب قبل جنوح ال حراء األفريقية الكبرى، وهي  شّد مناطق العالم فقراً حسب مقايي  دليل التنمية البشةرية، 

رضةا عةن فةي المائةة مةن اةكان العةراق عةن عةدم ال 11من حيث عدم رضةا السةكان عةن جةودة الميةاه، إ   عةرح 

 إمدادات المياه.   
 

ويحذر التقرير من ت ايد المساحات ال حراوية وت اؤل الموارد وغيرهةا مةن العواقةب التةي يمكةن  ن تةنجم عةن 

فةي المائةة  علةى  21تغيّر المناخ، فت يد من المشةقات التةي يعةاني منهةا اةكان البلةدان العربيةة، حيةث تعةيش نسةبة 

وهةةي نسةةبة  علةةى مةةن النسةةبة التةةي تعةةيش فةةي هةةذه الظةةروض فةةي جنةةوح   راٍض منخف ةةة اإلنتاجيةةة ال راعيةةة،

 في المائة(.  22ال حراء األفريقية الكبرى )
 

في المائة من السكان على  راٍض متةدهورة فةي  ةروض تقةّوض قةدرتهم  21وفي السودان والمغرح، تعيش نسبة 

 ضعاض المتواط العالمي لعدد السكان الذين  على تأمين حاجاتهم الغذائية في المستقبل. ونسبة هؤوء تعادل  ربعة

 يعيشون في  روض مماثلة. 
 

والبلةةدان العربيةةة تسةةجل  علةةى معةةدوت للتلةةّوث فةةي المةةدن بةةين منةةاطق العةةالم و علةةى درجةةة اعتمةةاد علةةى الوقةةود 

 األحفوري حسب مقايي  دليل التنمية البشرية. 
 

ي انبعاثات ثةاني  كسةيد الكربةون تليهةا اإلمةارات العربيةة وتت ّدر قطر الترتيب العالمي من حيث مساهمة الفرد ف

المتحدة والبحرين والكويت. فمن  صل البلدان الخمسة األولى المسةببة للتلّةوث بثةاني  كسةيد الكربةون  ربعةة بلةدان 

ك مةن الخلةيج )وتحةّل ترينيةةداد وتوبةاغو فةي المرتبةة الثانيةةة(. وتجةدر اإلشةارة إلةى  ن هةةذه األرقةام  تشةمل ااةةتهك

 الطاقة في هذه البلدان وكذل  إنتاج الطاقة التي ت در لكاتهكك في بلدان  خرى. 
 

فمساهمة الفرد في انبعاثات غازات اوحتباع الحراري في قطر تعادل تسعة  ضعاض المتواط العةالمي.  ويسةجل 

دليةل التنميةة البشةرية إلةى  السودان والعراق معّدوً من  على معّدوت التلةّوث فةي المةدن فةي العةالم. وتشةير مسةول

 عدم رضا اكان البلدان العربية عن نوعية الهواء. 
 

ويؤكد التقرير  ن التقّدم في التنمية يمكن  ن يتحقةق مةن غيةر  نشةطة تسةبّب زيةادة انبعاثةات ثةاني  كسةيد الكربةون.  

لةةث مسةةاهمة الفةةرد فةةي طنةةاً( و تتجةةاوز ث 22فمسةةاهمة الفةةرد فةةي انبعاثةةات ثةةاني  كسةةيد الكربةةون فةةي النةةرويج )

 طناً( م   ن البلدين يسجكن ارتفاعاً في الدخل.  01اإلمارات العربية المتحدة )
 

مليةار شةخص  2,1وتحث التوصيات الواردة في التقرير على إطكق مبادرة عالمية لتةأمين إمةدادات الطاقةة لنحةو 

وطاقةة الريةال والطاقةة المتجةددة، إلةى  محرومين من الكهرباء.  ويؤكد ضرورة تواةي  ااةتخدام الطاقةة الشمسةية

في المائة مةن مجمةوع اواةتثمارات فةي الطاقةة النظيفةة فةي  71خارج نطاق مجموعة العشرين التي تبلغ ح تها 

 العالم. 

 

وتنعم المنطقة العربية بأشعة الشم  القوية والريال على السواحل.  ويرى هذا التقرير في هذه الظروض الطبيعية 

فةي  22ليد الطاقة من م ادر متجّددة، ويشير إلى  ن هذه الم ادر و تةؤمن للمنطقةة حتةى اسن اةوى إمكانية لتو

 المائة من إمدادات الطاقة األاااية،  ي اقل من ن ف المتواط العالمي.  

 

وهذا التقرير ال ادر بعنوان ةاواتدامة واإلن ةاضل مسةتقبل  ف ةل للجمية ة يت ةمن دعةوة إلةى تكثيةف الجهةود 

حقيق التنمية البشرية المن فة للجمي ، و ل  بالحةد مةن الفةوارق بةين الجنسةين وتواةي  الفةرص المتاحةة للفئةات لت

 المهمشة. 



 

 
4 

 

 

كما يتناول التقرير التحديات البيئية، ويت من دعوة إلى إيجاد م ادر تمويل جديدة للمسةاعدة فةي تحقيةق التنميةة  

 المستدامة والتحّول إلى الطاقة المتجّددة. 

 

وتقول هلن ككرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بداية التقرير إن ةاواتثمارات في تحقيةق اإلن ةاض 

في الح ول على إمدادات الطاقة المتجّددة وإمدادات المياه وخدمات ال رض ال حي وخدمات ال حة اإلنجابيةة 

 اواء.ة  تسهم في تحقيق اواتدامة البيئية والتنمية البشرية على حد

 

 

* * * 

 

 ل تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة ت در عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائيعن تقرير التنمية البشرية

. وهو مقياع للتنمية في البلدان بديل عن 2771ويُنشر  كل عام. وقد صدر  تقرير التنمية البشرية األول في عام 

لناتج المحلي اإلجمالي. ويُحسب ترتيب دليل التنمية البشرية كل عام على  ااع المقايي  اوقت ادية البحتة مثل ا

 حدث البيانات القابلة للمقارنة على ال عيد الدولي عن ال حة والتعليم والدخل. ثّم ااتحدث دليل عدم المساواة 

لذي يقي  المتواطات ودليل الفوارق بين الجنسين ودليل الفقر المتعدد األبعاد، واتكمال الدليل األصلي ا

الوطنية وو يُظهر عدم المساواة داخل البلد الواحد. ونظراً إلى النقص في البيانات، و تكفي هذه األدلّة المركبة 

لقياع  بعاد  خرى  اااية للتنمية البشرية ومنها اولت ام المدني، واواتدامة البيئية، ونوعية التعليم، والمستوى 

 ال حي.    

   

من غير مقابل والمواد المرجعية حول األدلة وخ وصيات المناطق المختلفة، يمكن  2122تقرير عام لتن يل 

 .ttp://hdr.undp.orghزيارة الموق  التاليل 

 
 

 حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

على جمي  مستويات المجتم  من  جل يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات م  مختلف الشعوح و
 تع ي  قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدف  ويحافظ على النمو بهدض تحسين نوعية الحياة للجمي .

 

بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوح وبناء  299نحن موجودون في 

  مم صامدة.

 
 

 يمكنكمالمعلومات للم يد من 

 www.undp.orgزيارة الموق  التاليل 
 

  و اإلت ال بـل

 المكتب اإلقليمي للدول العربية التاب  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيب مستشار اإلعكم اإلقليمي نعمان الصياد 

 (21-21) 6 187 181 0ل محمول  تليفون –( 21-2) 29 91 22 22تليفونل  

  noeman.alsayyad@undp.orgبريد إلكترونيل  –( 21-2) 21 98 28 29فاك ل  
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http://www.undp.org/
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